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Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου
ΚΟΙΝ : Πρόεδρο της Βουλής κ. Ν. Βούτση
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένο
ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά θέματα
ΣΧΕΤ : Ν.Δ. 1171/72
Αξιότιμη κα Υπουργέ,
Αναφορικά με το από 29.8.2017, κατατεθέν από το Υπουργείο σας σχέδιο
νόμου και το οποίο συμπεριλαμβάνει συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές
διατάξεις, θα επιθυμούσαμε, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφίσεώς
του,
να
σας
υπενθυμίσουμε
τα
κάτωθι:
α- Τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α., έχουν ήδη
δικαιωθεί (δις) από το ΣτΕ, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των
αποδοχών τους τόσο στην ενέργεια όσο και στην αποστρατεία τους
(συνταξιοδοτικές αποδοχές, που η Δημόσια Διοίκηση ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ
να τις εναρμονίσει με αυτές που χορηγούντο την 31η Ιουλίου 2012.
β.- Για το επίμαχο άρθρο για το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων
όπου αλλάζει η βάση υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών (με
χαμηλότερο συντελεστή 0,45 επί του μέσου όρου των αποδοχών),
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ για μια ακόμη φορά πως, τα στελέχη των Ε.Δ. κατά την
παραμονή τους στο στράτευμα και καθόλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας
τους, κρίνονται από την Υπηρεσία σε τακτά χρονικά διαστήματα και δύνανται
να αποστρατευθούν αυτεπαγγέλτως χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα
προαπαιτούμενα χρόνια του νομοσχεδίου σας αλλά και του προγενέστερου
ισχύοντος νόμου, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού τόσο της εθνικής όσο
και της ανταποδοτικής συντάξεως (ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
τους ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΈΙΣ, ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ Στρατιωτικών από τις
συγκεκριμένες διατάξεις, τουλάχιστον αυτών που η ισχύς τους, έχει

αναδρομικότητα και έχουν αποστρατευθεί / συνταξιοδοτηθεί πριν την
δημοσίευση
των
νόμων
αυτών)
γ.- Ούτε η διάταξη για τα «νέα ειδικά μισθολόγια όπου για τον υπολογισμό
των συντάξιμων αποδοχών δεν θα υπολογίζεται η προσωπική διαφορά
του άρθρου 155 παρά μόνον οι αποδοχές για τις οποίες έχουν
καταβληθεί εισφορές και από τους εργαζόμενους και από τον
εργοδότη…» πρέπει να τύχει εφαρμογής για τα στελέχη των Ε.Δ.-Σ.Α.,
καθόσον ουδέποτε υπαχθήκαμε στις διατάξεις των ν. 2084/92, 3029/02 κλπ
περί εργοδοτικών εισφορών.
δ.- Σας θυμίζουμε επίσης το γεγονός πως ο ίδιος ο προκάτοχός σας είχε
δεσμευτεί στο Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεών μας, που
εκπροσωπούμε πάνω από 250.000 οικογένειες) πως δεν θα υπάρξει καμία
μείωση ή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς !!!! Και όμως υπήρξαν και
ΜΕΙΏΣΕΙΣ
(18%)
ΑΛΛΑ
ΚΑΙ
…ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
!!!!
2.- Επισημαίνεται πως, η προσωπική διαφορά στο νέο μισθολόγιο δεν θα
υπόκειται σε ασφαλιστική κράτηση, αλλά το δυσάρεστο είναι ότι αυτό το ποσό
δεν θα μετρά στη σύνταξη. Αυτό συνεπάγεται περαιτέρω μείωση των
συντάξεων για όσους θα αποχωρούν από 1-1-2017 και μετά, καθώς πλέον οι
συντάξιμες αποδοχές τους δεν θα περιλαμβάνουν την προσωπική διαφορά,
αλλά μόνον τις τακτικές τους αποδοχές (κατάργηση των προσωπικών
διαφορών από 1/1/2019 με πλαφόν μείωσης της σύνταξης το 18% αν η
κατάργηση των προσωπικών διαφορών οδηγεί σε μεγαΕλύτερη περικοπή).
3.- Επειδή το ασφαλιστικό / συνταξιοδοτικό των στελεχών των Ε.Δ. και των
Σ.Α. (ειδικά μισθολόγια) έχουν πολλές ιδιορρυθμίες, όπως άλλωστε έχει
αναγνωρίσει και το ΣτΕ, αιτούμε συνάντηση μαζί σας, ώστε να σας
ενημερώσουμε για αυτές .
4.- Επί πλέον, ως οι μόνοι θεσμικοί εκπρόσωποι των Αποστράτων
Αξιωματικών των Ε.Δ., σύμφωνα με το σχετικό, παρακαλούμε να κληθούμε
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής υποθέσεων της Βουλής, για να
συζητήσουμε / αναλύσουμε / τεκμηριώσουμε, διεξοδικά τα ανωτέρω.
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Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
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